
RAKÓCZI LENGYELORSZÁGBAN

(Részlet egy Rákóezi-eposzból)

A DOLHAI VERESÉG HIRE

Bejött egy öreg pór - kezében kucsmáia,
N agy véres a feje, elkínzott a szája.
Félkeze felkötve, gubája félredül;
s kezet csókol Rákóczinak ügyetlenül.
Ú gy szakadt száján szó, mint sebből aJ vérzés.
»Moei már ne tegye meg, am.it eddig péne- és
lengyel-szerzés miatt csak húzott halasztott:
ne jőjjön közénk / . '. A feltámadt paraszlot
a Kártévő Sándor szétverte Dolhánál.
Esze Tamás pár louassal. a nádasban járkál.
N e jőjjön közibénk, mert nincs már serege /
Ordasok elfogják, palloson hull feje t«
- ennyit mondott a pór, aztán csak zokogott,
bólogatott, kiment ...

Ferenc térdre rogyott
házoltáráriál a Grünewald-kép alatt *
Csak nézte merőn a megkínzott tagokat.

Stabat Malter Dolorosa . . .

- félhangosam duruzsolta,
agya össze-vissza járt . . .
Károlyi megölte - mondják
szabadság fehér galambját ...
Távoztasd el ai pohárt. '.

Allt az an·ya keservében
sírva a kereszt tövében,
míg fenn fűggött a fia.
MáJsik oldalon sirámoS',
széltépázta--Ieplű János .
Görcs kezén kinzó' ima .

'Kiért életem feltettem,
meghal egy ezoloakereesten. ...
S vége: Elvégeztetett ...
Gyilok-kolompolta börtön ...
Hogy is élhetne e földön
gyengét védő sseretet t

Céltalan. Minden hiába . . .
Követ az ember nyakába /«
- így János. És Mária?

* Orünewald: Carlsruhet crucirtxus
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»Gyerekbölcső ... emlékrhoömi«
S emmire se bk gondolni,
csak arra hogy »nincs iia-«

Az ég tinta tengerében,
Világűr örvény-ködében
függ. " nem császár- »asztalos«
Gerendát a súly lehúzza.
Spirál-örvény koszorúzza
fejét: tüske, csalmatok.

Csupa görcs, kolonc, nehézség.
Ez aztán a férfi szépség /
Harcsa-száj, aerenda-orr ...
Szemvonal szögben letörve;
lapos arcú tömpe törpe
meggyötörve haldokol.

Keze, lába: görcs faágak,
melle csontjai kiállnak,
mintha volna zsákba kő.
Lángok derekán a rongyok.
Pokol fele fellobognak,
hol Ixion agya fő.



S ez a vágy,mely mint bárány
hull

Per saecula saeculorum
ha pallost fog a bakó,
vész egy mártir, folyta:tja más
- ez a vágy a Feltámadás,
örök Első ilfozgató.

hol rongy hús a V éazet karja,
»Noszo; aki bírja, marja
győzzük a tűnő idő' !«
- de vágy van lelkiinkbe vesztve,
s a csillagokba szögezve,
hogy a legalantlevők

kiket falnak az erősek,
- szi1-'ük uércsatok; merő seb,
azok szerettessenek !

H a van, már csak az a aondia:
nem fog éhenhalni anyja,
hogyha ő nem dolgozik?
Ki fog néki enni adni?
Ki merészeli bujlatní,
ha miatta üldözik?

ilfost már kire hagyja anyjáJt1
Csonttűrésszel megrohanják,
ha valaki rejti őt ...
»Lme [uul«>: szól egy árnynak,
s: »Vedd magadhoz őt anyádnak,
s védd száz oroszlán elől /«

Ha egy Isten így meorenaett,
ki teremti meg a rendet
e eűrben; hol szüntelen
.Q.1/engébbet fal az erősebb.
»Hare a létért« - a legősebb

örök mult, jövő, jelen?

(Ha ott veszek is; de indulok fegyvertelen.
H a vár a népem, nem lehetek hűtelen / )

OREMUS *

Zavar fog el, s ,pirulok, m.időn megfontolom
nyomorú seűletésed, s a magamét gondolom.
I stálóban sziilettél, én palota tág terében.
Te ökör és szamár közt éh pásztMok körében,
míg én a por, a féreg lakájok csődületében.
Te szüleid parasztok, enyimek fejedelmek,
Te inségben ezidettél, engem a bőség ellep.
Alázz meg, jó Uram, hogy szent seined előtt állva
oly kódisan, miként te, menjek a Golgotára.
Veszítsem el magam útszél keresztre ütve.
Nyiljék nyomrm szabadság, mindeneknek üdve.
S a vas flagellum, melluel a Helytartó veret,
legyen örök korbticsom: a lelkiismeret /

Jánosy István

.. Rákóezt szaval II Vallomásokból sztnte szö szertnt.
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